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Capital de Risco e Empreendorismo 

TagusPark, 8 de Maio de 2007 

Paulo Vistas, Vice-Presidente da CMO 

Exmos. Senhores 

Em nome do município de Oeiras e em meu 

nome pessoal gostaria de abrir esta sessão 

com uma saudação de boas vindas e votos de 

sucesso no decorrer dos trabalhos a todos os 

participantes. 

É com muito agrado e entusiasmo que Oeiras 

acolhe esta iniciativa, querendo desde já 

felicitar os organizadores pelo seu mérito e 

interesse. 

Igualmente, gostaria de me congratular com a 

presença neste evento dos representantes de 

entidades oficiais, nomeadamente do Governo 

e o espectro de investidores e especialistas 

aqui reunidos. 



2/4 

O Capital de Risco tem sido nos últimos anos 

responsável por investimentos muito 

significativos nas  diversas áreas tecnológicas, 

sendo responsável por inúmeras descobertas e 

avanços que de outra forma não teriam 

vingado nem teriam conseguido chegar ao 

mercado. 

Estes investimentos e os seus promotores são 

responsáveis por uma fatia considerável e de 

enorme qualidade do crescimento económico 

que se tem verificado em muitos mercados, 

especialmente na Europa Ocidental e nos 

Estados Unidos da América. 

Oeiras tem desde há vários anos apostado 

num crescimento económico, baseado no 

desenvolvimento e localização de empresas 

nas áreas das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, bem como, nas Biotecnologias. 

Cientes da importância do ensino, da 

investigação, das tecnologias e da sua 

aplicação no mercado, o município de Oeiras, 

empenhou-se fortemente na implementação e 
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desenvolvimento de um projecto único e 

pioneiro em Portugal, o TagusPark. 

O TagusPark, através da localização, 

incubação e desenvolvimento de empresas de 

base tecnológica, em conjunto com o 

desenvolvimento de actividades de ensino e 

investigação, afirmou-se como um parque 

tecnológico de referência internacional. 

Neste contexto, este evento, a vossa 

actividade de investimento, e muitas vezes a 

audácia das vossas escolhas e decisões, 

materializam projectos que alguns apenas se 

atreveram a sonhar. 

Oeiras, através de um planeamento rigoroso e 

uma política de investimento cuidadosamente 

pensada, também conseguiu ao longo destes 

anos materializar um sonho, criando valor, 

riqueza, as infra-estruturas e parques 

empresariais, que vocês podem constatar. 

Estamos cientes que na área do capital de 

risco, as redes, as parcerias, o conhecimento 
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pessoal dos actores, a confiança, são 

elementos fundamentais para o sucesso do 

investimento. 

Oeiras, apoiou e continuará a apoiar os vossos 

esforços no sentido de melhorar a vossa rede, 

a vossa confiança e o vosso esforço. 

Gostaria que aproveitassem esta oportunidade 

para apreciarem o potencial, os negócios e a 

excelência das empresas que existem em 

Oeiras. 

O sucesso do vosso negócios e investimento é 

o nosso sucesso. 

 

Muito Obrigado       


